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відпустки, на лікарняні, беруть участь в нарадах, колегіях, зборах, 
чергуваннях, то часу на розслідування залишається набагато менше» [1]. 

7. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що вирішення питання з 
нерозкритими справами прямо залежить від вирішення вищезазначених 
проблем. Але найперше, що потрібно виділити, це саме боротьба зі 
злочинністю. Головні причини зростання злочинності створені самою 
нинішньою системою влади в Україні. Це зубожіння населення, війна і 
біженство, непрофесіоналізм управлінців і розвал правоохоронної 
системи. І так як система не змінюється, то зростання криміналу в Україні 
триватиме.  
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ДО ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
 

Корупція протягом тисячоліть залишається складним, унікальним і 
суперечливим явищем, яке тісно прижилося в ділових стосунках людей. 
Вважаємо, що дане негативне явище продовжує залишатися впливовим та 
активним чинником задоволення людських потреб і розв`язання 
найрізноманітніших проблем, попри його негативні оцінки з боку 
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суспільства та багаторазові спроби подолати. Тому, власне, до цієї 
проблеми прикута особлива увага законодавця, юристів-науковців та 
практиків, політологів, соціологів, журналістів, а також широкого кола 
представників громадськості. 

Серед юристів-науковців та практиків, які досліджували окремі 
аспекти проблеми протидії корупції, слід зазначити таких, як О. Ю. Бусол, 
Л. І. Аркуша, О. О. Дудоров, B. C. Лукомський, Є. В. Невмержицький, 
О. В. Терещук, С. А. Шалгунова. Вагомий внесок у вирішення зазначених 
питань зробили М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. М. Гаращук, 
П. Т. Гега, В. О. Глушков, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, А. П. Закалюк, 
B. C. Зеленецький, О. Г. Кальман, M. I. Камлик, В. А. Клименко, 
В. П. Корж, М. Й. Коржанський, П. С. Матишевський, Г. А. Матусовський, 
М. І. Хавронюк, В. І. Шакун та інші. 

Корупція перетворилась у глобальну проблему для всього світу, яка 
зростає швидкими темпами на противагу засобів її протидії, тому потребує 
детального вивчення та системного підходу. 

Говорячи про проблему корупції, слід відзначити Міжнародну 
громадську організацію по боротьбі з корупцією (Transparency 
International), яка займається дослідженням та вивченням стану корупції у 
світі. Відповідно до індексів сприйняття корупції, розрахованих 
фахівцями Transparency International, можна побачити, що впродовж 
останнього десятиріччя рівень корупції в Україні залишається високим. 
Найбільш корумпованими українці називають саме ті інституції, які 
покликані боротися з корупцією – суди (66%), правоохоронні 
органи (64%), державну службу (56%), а також сферу охорони здоров’я 
(54%), політичні партії (45%), засоби масової інформації (22%), 
громадські організації (20%). Загалом в Індексі сприйняття корупції 
Transparency International за 2015 рік Україна посіла 130 місце зі 168 [1], а 
у 2016 році – 131 місце серед 176 країн [2]. 

Ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. 
визначає, що корупція – це використання особою наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її 
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу 
до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей [3]. 

Цікавим є те, що перша згадка про корупцію як негативну форму 
здійснення державної служби, знайшла своє відображення в найстарішому 
з відомих людству історичних пам`ятників державності – архіві 
стародавнього Вавилону, – що припадає на другу половину XXIV століття 
до нашої ери [4]. Отже корупція має древні корені, які глибоко проросли в 
суспільстві і, що, як не прикро, існуватиме ще довгі роки. Проте, це зовсім 
не означає, що держава не повинна ніяк не реагувати на дане явище, 
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навпаки, має всебічно сприяти здійсненню комплексу заходів, які 
мінімізують випадки прояву корупції та попередять її поширення на 
ранніх стадіях.  

Аналізуючи історичний досвід, слід відмітити, що зазвичай 
суб’єктами протиправних зловживань були фізичні особи, наділені 
певними владними повноваженнями, тобто представники влади. А от 
суб’єктами протидії корупційній злочинності мають бути всі члени 
суспільства. Корупцію можна порівняти з пухлиною в суспільстві, яка 
пригнічує соціальний, економічний, політичний розвиток держави, 
впливає на всі сфери життя, призводить до посилення недовіри до 
посадових осіб та органів державної влади в цілому. 

На сьогоднішній день в Україні було вжито ряд заходів та прийнято 
комплекс нормативно-правових актів, які спрямовані на попередження, 
виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень та запобігання вчиненню нових. Зміни також стосувались 
і кримінального законодавства, зокрема відповідно до Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України 
та Національного агентства з питань запобігання корупції» від 
25.04.2015 р. на сьогоднішній день у ст. 45 КК України визначено 
вичерпний перелік корупційних злочинів, що передбачені ст.ст. 191, 262, 
308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання 
службовим становищем, а також злочини, передбачені ст.ст. 210, 354, 364, 
364-1, 365-2, 368-369-2 КК України [5]. 

Також Україною були ратифіковані, а отже, стали частиною 
національного законодавства, Кримінальна конвенція про боротьбу з 
корупцією від 27.01.1999 р. № ETS173, Конвенція Організації Об’єднаних 
Націй проти корупції від 31.10.2003 р. Важливим є те, що Україна є 
учасницею GRECO (Група держав по боротьбі з корупцією), яка 
встановлює певні антикорупційні стандарти, вимоги до діяльності держав 
та контролює їх виконання. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що корупція притаманна 
будь-якому суспільству та будь-якій державі. Тобто, жодна країна не може 
сказати, що вона вільна від корупції, проте деяким вдається ефективно 
боротися з цим негативним явищем, що поки не можна сказати про 
Україну. На сьогоднішній день відбувається активна законотворча робота, 
проте основна проблема не в неефективності законодавства, а в його 
неналежному виконанні. Тому, як державі в цілому, так і кожному члену 
суспільства необхідно створити такі умови, щоб корупція було справою 
ризиковою та невигідною через збільшення ризику вчинення 
корупційного діяння, збільшення соціальної ціни державної служби 
(престиж, соціальна забезпеченість) і зменшення передумов корупції. 
Саме виконання цих завдань призведе до повернення довіри до органів 
державної влади та розвитку здорового суспільства.  
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ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ 
В УКРАЇНІ ТА В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Сьогодні дуже гостро постає питання безоплатності медичної 

допомоги. Адже у статті 49 Конституції України вказано, що держава 
створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 
обслуговування, а в державних і комунальних закладах охорони здоров’я 
медична допомога надається безоплатно. Вимога Конституції знаходить 
своє продовження у ст. 184 Кримінального кодексу України, де зазначено, 
що незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних 
чи комунальних закладах охорони здоров’я карається штрафом до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом терміном до 
шести місяців. А незаконне скорочення мережі державних і комунальних 
закладів охорони здоров’я карається штрафом до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами 
на строк до двох років. Як бачимо, декларативна конституційна норма, що 
абсолютно не відповідає реальним можливостям держави, чітко 
підкріплюється санкціями за її порушення. 


